
„A tyúk a ka kas ülő ről / le pot  tyant / egy to jást / óvat lan
volt bi zony / fi gyel me kihagyott/ de a to jás puff szal má -
ra esik: / a gazd as  szony gon dolt er re is / hány össze tört
ver set / nem fog fel sem mi fé le kö tet”. Raymond Quenau
Ih let cí mű pár so ro sa (Lackfi Já nos for dí tá sá ban) a
Gérecz At ti la-dí ja sok kö te té nek mot tó ja le het ne, fri vol-
szo mo rú em lék vers azok ról, aki kért a ha rang sem szól,
„ki ket so ha nem idéznek”(Nagy Ci li: La kó im). Meg tar -
tó fi gye lem hí ján va ló szí nű leg ma Gérecz At ti la köl té -
sze te is az alá hul lot tak kö zé tar toz na: az ’56-os for ra da -
lom köl tő-har co sa igen fi a ta lon, alig hu szon hét éve sen
hunyt el,  fél száz nál is ke ve sebb ver se  köz lé sé re pe dig
hos  szú időn ke resz tül nem volt mód – Gérecz mond hat -
ni fe le dés re ítélt szer ző nek tűnt. A Stá di um Ki adó gon -
do zá sá ban 1991-ben meg je le nt an to ló gia (Gérecz At ti la,
a köl tő – 1956 már tír ja) ezért nem csak év ti ze des hi ányt
pó tolt, de a csend ből va ló di ha gyo mányt hí vott élet re,
Gérecz be mu ta tá sá val egy olyan élet utat és al ko tói kor -
puszt té ve is mert té, ami so kak szá má ra má ig
inspirálólag hat. A Kár pá ti Ka mill ala pí tot ta, szin tén
’91-es kel te zé sű Gérecz At ti la-díj pe dig a har minc év
alat ti el ső kö te tes szer zők mun kás sá gát ér té ke li.

Je len an to ló gia tizennégy év dí ja zott ja i nak vá lo ga tott
ver se it, es  szé it, pró zá ját köz li. Egy hí ján húsz al ko tó ról
van szó, so kan kö zöt tük pá lya kez dők, né há nyu kat pe -
dig már nem kell be mu tat ni, ezért is in do kolt, hogy
min den vá lo ga tás után egy vagy több el is me rő elem zés,
könyv is mer te tés áll. 

A kö tet kül alak ja meg le he tő sen dis  szo náns. A bo rí -
tón lát ha tó mál lott szo bor pro fil – Follinus An na fo tó ja
– magában ta lán ér de kes len ne, de a fe let te hul lám zó
cím egé szé ben je len ték te len né te szi, az el csú szó al cím
pe dig alig ol vas ha tó. 

Erős kez dés sel, Lackfi Já nos fe je ze té vel in dít a gyűj -
te mény – amely nek min den szer ző jét be mu tat ni nem áll
mó dom ban – fel ra gyo gó tö rek ékek so ra, tár gya kon mú -
ló fény, hir te len za jok. „… par ket ta ro po gás, / ke nyér sze -
lés, aj tó csa pó dás, / ágy ru gók dis  szo náns ze né je, / gyü -
möl csök le há mo zott hé ja, / csut ka, mor zsa és étel ma ra -
dék.” (Há rom kér dés) Lackfi ver sei egy szer re ta pint ha -
tó ak és meg fog ha tat la nok, a ku ta tó kéz ben csak a tárgy
ma rad: üveg szi lánk, fa ág, kor mos gyu fa. Utá na Sza kács
Esz ter kö vet ke zik. Ő – Lackfival el len tét ben – csen des
köl tő. Vá lo ga tá sá ból Az egy szar vú höl gye fo gott meg –
át tet sző en egy sze rű szak rá lis já ték, a fa li kár pit sík já ban

sze líd ál la tai közt ülő Hölgy örök pil la na ta.
Szentmártoni Já nos, az an to ló gia szer kesz tő je ér zel me -
sen ír, mű ve i ben sok an gyal, szárny, vi rág ta lál ha tó, és
olyan  jel zők, mint „tejízű mo soly” vagy „kris tály-ho -
mály”. A szép ség kul tu sza ál ta lá no san jel lem ző a gyűj -
te mény ben sze rep lő szö ve gek re, köz tük pél dá ul Follinus
An na és Rózsássy Bar ba ra petrarcai szo nett for má ban
vagy az adóniszi kolón rit mu sá ra szer zett da rab ja i ra is –
a Gérecz At ti la-dí jas köl tők több sé ge per ma nen sen hasz -
nál dí szí tő motívumokat. Az ér zel mes nek ér zett ver sek
kö zött Szentmártoninál akad vi szont nem egy telitalálat–
ilyen szá mom ra iró ni á já val s vi szony la gos szi kár sá gá val
A spa nyol ro kon an gol vé cé vel ér ke zik, és a na gyon ter -
mé sze tes, na gyon em be ri A má sik apa – te le sze re tet tel
és sze re tet vág  gyal, s az ide/ál-apa iránt ér zett fél té keny -
ség gel. Szentmártoni in dít ja meg a kö tet ben a ké sőbb
egy re so ka so dó Gérecz-emlékversek fo na lát, ami az tán
egy faj ta di a ló gust ered mé nyez a kü lön bö ző vers anya -
gok kö zött. Van, aki szo kat lan sze mé lyes ség gel, más
exp res  szi o nis ta tűz zel kö ze lít a témához– Nagy Ci li,
mint rég ha lott ba rát ról ír Géreczről (La kó im), Fa lu si
Már ton pe dig a Meg vál tó öt se bé ről vi zi o nál, amit
Gérecz „seb té ben fél re gom bol” szál kás tes tén – mint ha
a pi zsa má já ról len ne szó (Gérecz At ti la öt tu sá zik).

A köl tők kö zöt ti pár be széd más for má ban is je lent ke -
zik, né ha egy sze rű en az aján lás ban, más kor vi szont a
mo tí vu mok ván dor lá sa fi gyel he tő meg: a Szentmártoni
ver sé ben ép pen csak szü le tő, met sző hang gal fel sí ró vo -
nat (A vo nat szü le té se) mint ha Follinus An ná nál néz ne
vis  sza mo so lyog va „vé nen, kormosan.” (Magam Tár sa)
– de az an to ló gi á ban utaz nak, kör be jár nak a ké pek,
Follinus, Lackfi, Weiner Sennyei Ti bor fo tói is.

Sze mély te len, le tisz tult ver sek kel sze re pel az an to ló -
gi á ban Győrffy Ákos. Diakrón mű vei az örök vál to zást
idé zik, a fű szál ban, fo lyó ban ke rin gő ter mé sze ti erő
újabb és újabb kö rét – mi nem más, mint „A va la mi ből
va la mi vé ko nok fo lya ma tos sá ga.” (Fű). Az em be rek itt
a táj kép szer ves ré sze ként sze re pel nek, azon ban je len -
lét ük „csak ” át me ne ti: nyo ma ik föld be és szél be, az el -
be szé lő em lé ke ze té be ivód nak. Jel lem ző meg ol dás
Győrffynél az idő és tér sík já nak fo lya ma tos egy más ra
ve tí té se. Egy het ven éve ké szült fo tón az ala kok he lyét
így lo ka li zál ja: „Nagy já ból / az a rész, ahol most rá kezd
egy ka kukk.” (A völgy em lé kei). Egy ma dár éne ke pon -
to sít ja a múl tat, és vi szont, múlt tör té né sei meg ha tá roz -
zák a je len ide jű narráció te rét. 

Győrffy meditatív, lát ta tó ver sei után ki fe je zet ten moz -
gal mas nak hat Ki rály Le ven te so ro za ta – kö rül be lül az el -
ső há rom-négy ver sig; a tört, köz pon to zás nél kü li mon da -
tok sor já zá sa s a fel so ro lás-sze rű dik ció utá na kezd kis sé
mo no ton ná vál ni. Ki rály ver se i nek jó ré sze mi ti kus töl te -
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tű, a tör té ne ti ség s a sa ját szü zsé ki ala kí tá sá nak igé nye
azon ban mint ha alap ve tő en hi á nyoz na köl té sze té ből. Ki -
rály ugyan el ját szik a mí tosz te rem tés le he tő sé gé vel, de
több nyi re meg is ma rad a já ték szint jén, s a ver se i ben elő -
sze re tet tel hasz nált nép me sei-bib li ai mo tí vu mok kal csu -
pán dí szít, de va ló já ban nem üzen. A Jó nás és a cet hal ket -
tő sét meg je le ní tő Zöld ha mu e mi att a hi ány zó tör té ne ti ség
mi att súly ta lan, nem hi he tő mű: a bib li ai mí tosz csak uta -
lás szin ten ér vé nye sül a cik lus há rom sza ka szá ban – egyéb
ér tel me zé si sí kot vi szont ne héz len ne ta lál ni itt. A két bib -
li ai ka rak ter rá adá sul in kább em lé kez tet két rajz film fi gu -
rá ra, mint egy bib li ai tör té net sze rep lő i re; Bob és Bobek
Ninive ka pui előtt – po én nak ta lán el megy, vers nek nem
biz tos. Ta lán elég lett vol na Ki rály tól a leg jobb da ra bo kat
be vá lo gat ni, így pél dá ul a Ba rát ság pró bá ját vagy a Mer -
re viszt, hisz ezek tény leg fi nom, sze mé lyes hang vé te lű
ver sek – vagy a Me se a pró bá ról cí mű ra fi nált, iro ni kus
szö veg csap dát, ami ben a pró bát ki ál ló hő sök ma guk is
rend re a Pró ba gé pe ze té nek ré szei lesz nek.

Váradi Pé ter tá vol ság tar tó, sze rep já té kok ban rej tő ző
köl tő, narrációja üres, szin te tárgy sze rű. Ver se i ben hi -
deg jó zan ság és rész vét, hit és ön mar can go ló ké tely ta -
lál ko zik, de en nek a fény- és árny já ték nak nemcsak ki -
ter je dé se, ha nem mély sé ge, sze mé lyes te re is van.
Váradi is me ri a sö tét ol dalt. Szenv te le nül, bár kis sé di -
dak ti ku san vá zol ja fel a ter ror lel ki me cha niz mu sát De
Sade a vá ran dós sal be szél cí mű mo no lóg já ban, mely -
ben a már ki le en dő gyer me ke jö vő jét ter ve zi: „Tisz te let
/ lesz ben ne. Fé le lem. Lát vá nyo san / még sem sza bad
meg hu nyász kod nia, / szok nia / kell csak ke zünk höz,
mert lel ké ben és / ter ve ze tünk-pré sel te tes té ben / fel tét -
len fenn ma ra dá sunk”. Nyo masz tó vers a trochaikus lej -
té sű, sa já to san ko po gó rit mu sú Csont ma jom is– Váradi
itt sza bá lyos ör dö gi szín já té kot je le nít meg, an nak őrült
mo no tó ni á já val s min den vi gasz ta lan sá gá val együtt. A
csont ma jom eről te tett tán ca a kö zép ko ri danse
macabre-ét idé zi fel, és gro teszk mó don a kín zók
(ápolók) és az ál do zat (be teg) örök já té kát – ami ből
nincs ki út: „…önmagába zárt a kór kert, fa lá da-tom pa
hang ke ring akár a légy a dup la ab la kon.” A je ges fel -
ütést nem vé let le nül kö ve ti az tán a Vi gasz ta ló dás el nyo -
ma tás után cí mű vers, ez a né mán is ára dó kó rus mű,
ami mint egy fel ol doz az anya gi lét fáj dal ma, igé ze te
alól. Az utol só stró fa túl lép a vers ke re te in, iga zi já ték
és dísz let nél kü li isten-tisztelet: „Min den tet ted kö zül a
leg na gyobb! / Hogy együtt szen ved ni mi is tu dunk, / de
együtt örül ni csak ál ta lad / le het”.

A kö tet ben va la hogy „különutas” szer ző nek tű nik szá -
mom ra Szlukovényi Ka ta lin: stí lu sa egy szer re ro man ti kus
és gu nyo ros; ját szik s köz ben éles szem mel fi gyel. Nő i es -
sé gé ben se bez he tő és erős, őszin te; Bu ta cí mű ver sé ben az

ön ma gát lá tó és el fo ga dó em ber mél tó sá ga, hu mo ra – sza -
bad sá ga nyil vá nul meg vég sőso ron. Az Ágy ne mű cse re egy
is mét lő dő moz du lat sor ból – a fris sen fel hú zott le pe dő su -
ho gá sa min den al ka lom mal le so dor ja a fal ról az aján dék -
ba ka pott ró zsát – tel jes ma gán tör té nel met hoz lét re, sze re -
lem mel, sza kí tás sal, mú ló idő vel és egyéb tar to zé kok kal.
Le pe dők kel sod ród nak a he tek és hó na pok, a ró zsa pe dig
csak kopik–„Elhull a vi rág, rend ben. No de így?” A szol -
gá lók kar da la sze mé lyes idő sík já ból a mí tosz örök je len -
jé be ve zet: az idő mér té kes vers ben Pénelopé szol gá lói si -
rat ják sor su kat – hisz őér tük nem jön el a fel sza ba dí tó hős,
a fér fi, ár nyak ma rad nak, egy ré gi mon da arc ta lan sze rep -
lői csak. Jel lem ző, hogy épp  Szlukovényi vet te ész re s he -
lyez te kö zép pont ba eze ket az ala ko kat – tö re dé ket az össz -
kép ből, a tel jes Odüssze i á ból; itt nem a gender-irányzat
ha tá sá ra gon do lok, in kább ar ra a gye re kes, lel kes ér dek lő -
dés re, ami vel a köl tő a rész le te ket fi gye li meg. „Az üveg -
fal ban egy nagy, bo lond / re pe dés arany lik s ne vet” – ír ja
egy ta va szi pil la nat kép ré sze ként (Ve ran dán) és érez he tő -
en örül a kép nek, an nak, hogy mind ezt lát hat ja, meg él he -
ti, ez az élet öröm jár ja át ver se it is. 

Mestyán Ádám köl té sze te szin tén élet tel te li, csak ép -
pen ke gyet len; le tag lóz, majd fel emel egé szen a hit fo ká -
ig – hogy to vább lép-e, az már az ol va só dol ga ma rad. A
Mi az a punk akár élő szó ban is el han goz hat na: esz köz te -
len, erős, fa nyar hu mo rú vers, a vá lo ga tás ta lán egyik
leg jobb ja – de ki emel ke dik a Las san szür kü lő is, ami ben
Mestyán egy ku tya el al ta tá sát ír ja le, ha lál pon to san. 

Is mer te té sem ben nem tér het tem ki az an to ló gia min -
den szer ző jé re, a be mu ta tott szer zők és mű vek azon ban
ta lán át fo gó ké pet ad nak er ről az ek lek ti kus kö tet ről. A
Le hetsz-e még hármasikrek ér té két ép pen a sok szí nű -
ség, a kö zös és a sa ját tu dá sa ad ja – a Gérecz At ti la-dí -
ja sok an to ló gi á ja ti zen ki lenc iker vi lá got ko vá csol
egyet len részletgazdag kö tet té.

Koncz Ta más
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Törzs vá sár lói prog ram
Fel hív juk Ol va só ink fi gyel mét a Lapker Zrt. új törzs vá -
sár lói prog ram já ra. Azok, akik rend sze re sen ugyan azon
a hír lap áru sí tó he lyen vá sá rol ják meg a Ma gyar Nap lót,
a prog ram se gít sé gé vel biz to san hoz zá jut nak fo lyó ira -
tunk hoz. Nincs más dol guk, mint az áru sí tóhe lyen ki töl -
te ni egy meg ren de lő la pot és át ven ni egy azo no sí tó kár -
tyát. En nek se gít sé gé vel az adott hír lap áru sí tó he lyen
min den hó nap ban hoz zá jut nak a Ma gyar Nap ló hoz.
Csat la koz zon a törzs vá sár lói prog ram hoz! Bő vebb tá jé -
koz ta tás a hír lap üz le tek ben.


